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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 045/CT/2017 

 

Assunto: Atendimento da Estratégia Saúde da Família (ESF) fora da área de abrangência. 

 

Palavras-chave: ESF; Área de abrangência; Enfermeiros. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Venho através deste, questionar a obrigatoriedade do atendimento da equipe de ESF para 

usuários que residem fora da área de abrangência desta equipe? 

 

II – Resposta Técnica do COREN/SC: 

 

Conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é princípio fundamental da 

profissão o comprometimento com a saúde tanto na promoção, quanto prevenção, recuperação 

e reabilitação; sendo que o profissional de Enfermagem deve respeitar a vida, a dignidade e os 

direitos humanos, em todas as suas dimensões. Exercendo suas atividades com competência, 

para a promoção da saúde do ser humano na sua integridade, de acordo com os princípios da 

ética e da bioética (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2007). 

A Política Nacional da Atenção Básica preconiza número máximo de famílias por ESF. A 

população adscrita faz-se necessária para melhor organização do serviço. Reafirmando, ao 

que tudo indica a implementação de tal estratégia busca fazer com que o indivíduo possa ter 

acesso facilitado às ações de atenção à saúde, sendo que, a restrição de atendimento às 

pessoas não cadastradas, ou fora de sua área de abrangência, seria o mesmo que colocarmos 

obstáculo à busca pela saúde, o que por si só, é contrário ao princípio ético formador do 

Sistema Único de Saúde, porém, atender a um número maior de indivíduos do que a 

capacidade de cada ESF comprometeria da mesma forma a eficácia do programa. 

Conforme o Parecer COREN-SP 017 /2013 sobre o Atendimento da Equipe de Saúde da 

Família fora da área de abrangência. Conclui que: Neste sentido, conforme a legislação 

vigente que trata do tema em questão, conclui-se que o atendimento de Enfermagem em casos 
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de urgência e emergência, deve ser prestado por qualquer equipe de Saúde da Família – ESF, 

independentemente do indivíduo que receberá o atendimento estar fora da área de 

abrangência. 

Nos demais casos, o usuário deverá ser orientado a procurar atendimento pela ESF a qual está 

adscrito, ou outro serviço assistencial de saúde. Demandas consideradas fora da área de 

abrangência do território das equipes de Saúde da Família, que se apresentem de modo 

repetitivo às Unidades de Saúde da Família devem estimular as equipes e profissionais, 

considere-se entre esses o Enfermeiro, à redefinição da área de abrangência e de critérios de 

delimitação da área, sempre respeitando o limite máximo tanto de famílias, quanto de 

indivíduos a serem atendidos por equipe (COREN – SP, 2013). 

Ante ao exposto o COREN – SC conclui que: a delimitação da área de responsabilidade é 

fator essencial para a organização do serviço, porém não recomenda a recusa ao atendimento 

com base no endereço do usuário. Em situações de urgência emergências não devemos levar 

em consideração as áreas de abrangência ou de responsabilidade, já em situações cotidianas 

recomenda-se realizar o atendimento e orientar que os próximos atendimentos sejam 

realizados com sua Equipe de Referência. Salientamos a importância de analisar tais situações 

quando se repetirem, escutando o usuário e suas motivações para procurar atendimento fora 

da área de sua Equipe de Referência, redefinindo estas áreas quando necessário. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 30 de julho de 2017. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 01/08/2017.  
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